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واصصصفة نكصصرة تكون هذا " فعلى : " حقير المؤلف  قال)) ما (( جند 
اا يعني واصفة ؟ موصوفة أو لجنصصد, صصصفة هنصصا))  (( ما لن بها موصوف

: قصصوله للتحقيصصر ذلصصك أن علصصى والصصدليل ، التحقيصصر بهصصذا المصصراد لكصصن
: حقيصصر, طيصصب. وقصصوله ؟ خطيصصر ول حقيصصر والمهصصزوم))  (( مهههزوم

خطاب حرف والكاف للبعد واللم المكان إلى إشارة  هنا)) (( هنالك
فصصي يقصصول: " أي المؤلصصف يعنصصي المكصصان ذلصصك فصصي أي))  (( هنالك ،

المر أن يبدو ولكن التكذيب هنا المكانية الظرفية " فجعل لك تكذيبهم
الحسي المكان إليه المشار وأن الله رحمه المؤلف قال ما خلف على

يهزمصصون فسصصوف السصصباب فصصي ارتقصصوا إن أنهصصم أي المعنوي المكان ل
أنهصصم قصصدر فصصإذا إليه يرتقون الذي المكان في أي))  (( هنالك فيكون
اا ؟ الغلبصصة لهصصم ستكون فهل السماء إلى ارتقوا لصصو حصصتى بصصالعكس أبصصد
وأنهصصم انتصروا أنهم السماء إلى وصعدوا السماء إلى وصلوا أنهم ظنوا
أما الكريمة الية من يظهر الذي هو هذا بالعكس فالمر العزة لهم صار

للخصصذلن. سصصبب فالتكصصذيب ، بعيصصد فهصصذا التكصصذيب هصصو الظصصرف جعصصل
ول " ثانيصصة جنصصد : " صفة المؤلف يقول))  مهزوم هنالك ما (( جند

اا جنصصد صصصفة))  الزحزاب (( من ، ما والولى ثانية ؟ ثالثة يعنصصي أيضصص
مصصا فصصإن للنكصصرة الصصصفة تكررت إذا أنه واعلم مهزوم الحزاب من جند



بعصصد فمصصا الصفة تكررت إذا نعم ، حال يكون أن يجوز الولى الصفة بعد
ال يكون أن يجوز الولى الصفة كريصصم عظيصصم برجل مررت قلت فإذا حا
اا برجل : مررت تقول أن لك جاز شجاع اا عظيم اا كريم طيب نعم شجاع
اا أي صصصفة تكصون أن الولصصى ؟ أولصصى أيهمصصا ولكصصن الكلم لتناسصصق ، نعتصص
_ مهزوم (( ما للجند صفات ثلثة عندنا فهنا واحدة وتيرة على وكونه
اا يكون أن فيه يجوز الذي ما))  الزحزاب _ من ؟ الحصصال علصصى منصوب

أنصصه علصصى ظهصصرت العصصراب حركة لن هنا يمكن ل لكن))  (( مهزوم
أن يجصصوز يعنصصي نعصصم مثلصصه))  الزحههزاب (( من وكصصذلك صفة مرفوع
أي ، ..... الحصصال ذا فيمصصا نجعلصصه أن ويجصصوز الصصصل وهصصو صصصفة يكصصون

قصصد وأولئصصك قبلصصك النبيصصاء علصصى المتحزبين الحزاب جنس من كالجناد
الجنصصاد مصصن جنصصد هصصؤلء أن يعني نعم ، هؤلء نهلك فكذا وأهلكوا قهروا

؟ مصصآلهم كان ماذا الرسل كذبوا الذين الحزاب الخرى والجناد الخرى
مم السصصورة أول فصصي علينصصا مصصر وقصصد والصصدمار الهل ك مصصآلهم كصصان كك  ))

كنا مك كل مه من كأ مم مم مه مل مب من كق نن مم مر موا كق كد كنا كت كف كن كوال نص مزحي كنا )). كم
فقصصال الحصصزاب أولئك أو الجناد أولئك قصة إلى الشارة الله بدأ ثم  
مت:  وجل عز كب ذذ كك مم ((  ههه كل مب هم كق مو نح كقهه الصصذين قبصصل ؟ مصصن  قبصصل)) هنهو

متوغيرهم.  اليهود ومن قريش من كذبو ك كب ذذ كك مم ((  هه كل مب هم كق مو نح كقهه هنههو
والسنة, قال القرآن بدللة وجل عز الله أرسله رسول أول هو ونوح)) 
ذنا:  تعالى الله مإ كنا ((  مي كزح مو كك كأ مي كل كما مإ كنهها كك مي كزح مو كلههى كأ نح مإ كن هنههو يييهه مب ذن كوال

من مه ممهه مد معهه مد:  تعصصالى  وقصصال)), كب كقهه كل كو كنا ((  مل كسهه مر أ
حزحهها ك كم هنو مهيهه كرا مب مإ كو

كنا مل كع كج كما مفي كو مه مت ذي ير كة هذ ذو هب نن كب ال كتا مك مل نصصوح قبصصل أحصصد كصصان  ولصصو)) كوا
كتصصب التي النبياء شجرة من يوجد ما أن نعرف ذريتهما, وبه من لخرج
السنة أما ، شك بل نوح بعد إدريس خطأ, فإن نوح قبل إدريس أن فيها

النصاس أن الطويصل الشصفاعة حصديث فصي ثبصت ذلك. فإنه في فصريحة
أهصصل إلصصى اللصصه أرسصصله رسصصول أول : أنصصت لصصه ويقولصصون نوح إلى يأتون

اا وبه صريح وهذا ، الرض أن مصصن التاريخ كتب في يذكر أنما نعرف أيض
عنصصد والعلصصم لنا يظهر فيما شك, فإدريس بل خطأ فهو لنوح جد إدريس

مت إسرائيل. طيصصب بني أنبياء من الله كب ذذ كك مم ((  هههه كل مب هم كق مو نح كقهه )) هنههو
وكصصان النصصاس اختلصصف حيصصن البشصصر إلصصى بعث والسلم الصلة عليه نوح

كث فصصاختلفوا واحصصدة ملة على الول في الناس كع كب كف هه ((  ذلهه كن ال يييهه مب ذن ال
كن مري يش كب كن هم مري مذ همن كل كو كز كأن هم كو هههه كع كب كم كتهها مك مل يق ا كح مل كم مبهها هكهه مح كي كن مل ميهه كب

مس ذنا كما ال هفههوا مفي كل كت مخ مه ا (( فلبههث قصصومه إلصصى اللصصه  أرسصصله)). مفيهه



ويأتيهم الله إلى يدعوهم وهو))  عاما خمسين إال سنة ألف فيهم
اا ازدادوا دعاهم كلما بالله والعياذ ولكنهم ويتحداهم باليات اا عتو ونفصصور

يني مإ كو كما ((  ذل مم هك هه هت مو كع كر كد مف مغ كت مم مل هه هلوا كل كع مم كج هه كع مب كصا مم مفي كأ مه من كذا آ
موا كش مغ كت مس مم كوا هه كب كيا نروا مث كص كأ هروا كو كب مك كت مسهه حرا كوا كبا مك مت مسهه أذن  ولمصصا)). ا

كعا نوح دعا بهلكهم تعالى الله كد كف هه ((  ذب ينههي كر بب كأ هلههو مغ مر كم مصهه كت من )) كفا
كنا له الله فانتصر مح كت كف كف كب ((  كوا مب مء كأ كما ذس نء ال كما نر مب ممهه كه من كنهها هم مر ذج كف كو  *
كض مر ل

ك حنا ا هيو كقى هع كت مل هء كفا كما مل كلى ا نر كع مم مد كأ كر كق مد هه هق كنا مل كم كزح كو كلى *  كع
مت نح كذا كوا مل نر كأ هس هد مر ي كو مج كت كنا *  من هي مع كأ معصصه يحمصصل أن اللصصه  وأمصصره)). مب
كما:  تعالى الله قال قومه من آمن من كو كن ((  كم هه آ كعهه ذال كم بل مإ مليهه )). كق

اا خمسصصين إل سصصنة ألف فيهم لبث كيف الدعاة أيها فتصوروا وهصصو عامصص
أحد حتى قليل إل معه آمن ما ذلك ومع بعد يكثروا لم والناس ؟ رسول
. المغرقين من كان الذي ابنه وهو به كفر قد نسله

قصصوم " هصصل المعنصصى باعتبصصار قصصوم : " تصصأنيث اللصصه رحمه المؤلف قال 
ال القوم كان الذي الفعل أو مؤنث : نقصصول نعم ؟ يؤنث الذي هو له فاع
تصصأنيث تصصاء فيهصصا فليس قوم أما))  (( كذبت أنث الذي هو الفعل هكذا
معناه يعني مؤنث فالفاعل أنث إذا الفعل أن المعلوم من المعلوم لكن
مصصؤنث هصصو هصصل اللفظ هذا لكن مؤنث فهو مؤنث لفعل الفاعل وقع إذا

اا نسأل ". وهنا المعنى : " باعتبار المؤلف قال ؟ المعنى باعتبار أو لفظ
جمصصع وكصصل جماعصصة))  (( قوم لن ؟ المعنى باعتبار مؤنث يكون كيف
:  الله رحمه مالك ابن قال تأنيثه يجوز

 اللبن إحدى مع كالتاء مذكر منه     السالم سوى جمع مع والتاء 
التصصأنيث لكصصن والتصصأنيث التذكير فيها يجوز فلبنة اللبنة هي اللبن إحدى 

وجصصود فيصصه يجوز السالم المذكر جمع عدا ما الجموع جميع كذلك أرجح
طيب. ، الفعل في التاء

بد: قال  كعا كو هن  ((  مو كع مر مف مد هذو كو كتا مو كل كصصانوا هصصود قوم))  )) (( عاد ا
بقصصوتهم فصصأعجبوا قوة الناس أشد من وقوة شدة ذوي وكانوا بالحقاف

أعطصصاهم بمصصا وافتخروا والسلم الصلة عليه رسوله وعصوا واستكبروا
ذما: عنهصصم الله قال كما القوة من الله كأ كف بد  ((  هروا كعهها كب مك كت مسهه مفههي كفا

مض مر ل
ك مر ا مي كغ يق مب كح مل هلوا ا كقا من كو ند كم كش ذنا كأ حة مم ذو : تعصصالى الله قال)),  هق

مم كل كو كأ موا ((  كر ذن كي كه كأ ذل مذ ي ال ذله مم ا ههه كق كل كو كخ ند ههه كشه مم كأ ههه من حة مم ذو )). هقه
مم قصصوله فتأمل كل كو كأ موا : ((  كر ذن كيهه كه كأ ذلهه مذ ي ال ذلهه مم ا هههه كق كل فيهصصا لن))  كخ
الذي الله أن يروا : أولم يقل خالقهم, ولم أمام ضعفاء أنهم إلى إشارة



المخلوق من أعلى والخالق مخلوقون خلقهم, فهم بل السماوات خلق
كو قوة منه وأشد هه ند ((  كش مم كأ هه من حة مم ذو هنوا هق ككا كنا كو مت كيا كن مبيآ هدو كحهه مج )) كي

اا عليهصصم اللصصه أرسصصل رحمتصصه فصصي طمصصع حين الله, وعلى فأهلكهم ريحصص
اا ذلصصك أن ظنصصوا العظيمصصة الرمصصال مصصن الريح تحمله ما رأوا ولما عظيم
كذا: قالوا هذا رأوا لما سحاب كه بض  ((  مر كنهها كعهها هر مط مم اللصصه فقصصال))  هم
مل:  تعالى كب كو ((  مم كما هه هت مل كج مع كت مس مه ا بح مب كها مري بب مفي كذا بم كع ملي هر كأ يم كد هت  *

ذل نء هك مي مر كش مم كأ كها مب يب تحمصصل كانت حتى العقيم الريح بهم  فعصفت)) كر
نخصصل كأعجصصاز فصاروا رأسه على تقلبه ثم السماء جو إلى منهم الواحد
منتكسصصة))  (( خاوية ، وجصصذوعها أصصصولها يعنصصي نخصصل أعجاز ، خاوية

نفصصر إل معصصه آمصصن مصصا ذلصصك ومصصع طيصصب ، مساكنهم إل يرى ل فأصبحوا
يغضصصب مصصن لكصصل يكصصد كصصان))  الوتاد ذو  (( وفرعون: قليل. قال

اا أربعة عليه الصذي فرعصون شصوف ، ويعذبه ورجليه يديه إليها يشد أوتاد
اا وكان موسى إليهم أرسل اا ملك اا لمصر قاهر اا جبار أهصصل اسصصتعبد عنيصصد

لهصصم بموسى, وقال وسخر))  العلى ربكم  (( أنا: لهم مصر, وقال
مم: كأ كنا  ((  بر كأ مي من كخ كذا مم مذ ي كه ذل كو ا بن هه مهي هد كوال كم ككا هن كي مبي  وفخصصر)) هي

كس: لهم قال النهار من تعالى الله أعطاه بما مي كل كأ هك ملي  ((  مل كر هم مصهه مم
مه مذ كه هر كو كها من كل مر ي ا مج من كت متي مم مح كفال كت كن كأ هرو مص مب موسصصى,  وكصصذب)) هت

لنصصه السصصحرة مصصن لصصه جمصصع بما بالسلح, بل ليس لكن موسى وحارب
اا كان موسى أن الناس أوهم العصصصا يصصروا ساحر, لنهصصم هذا قال ساحر

غيصصر مصصن بيضصصاء فتجصصرج جيبصصه فصصي يصصده ويدخل حية فتكون الرض في
العظيم السحر من عندهم بما وألقوا السحرة وجمع ، ساحر سوء, هذا

فقال وخاف رهب والسلم الصلة عليه موسى حتى الناس أرهب الذي
كنا تعالى الله مل هق مف ال : ((  كخ كك كت ذن كت مإ منهه كلههى كأ مع كل مق ا ملهه كأ كو مفههي كمهها * 

كك من ممي مف كي كق مل هعوا كما كت كن العصصصا يمينصصه فصصي مصصا وألقصصى الله  فأيده))  كص
الرض بهصصا ملئصصوا الصصتي والعصصصي الحبصصال التهمصصت عظيمة حية فصارت

وسصصبحان كلهصصا فالتهمتهصصا تسصصعى وثعصصابين حيات أنها للناس يخيل وصار
آيصصات مصصن هصصذا ؟ هصصذا كصصل تلتهصصم عصا كانت التي الحية هذه كيف الله

بسصصاحر, ليس هذا أن وعلموا دهشوا المر هذا السحرة رأى الله. فلما
أيصد آية وهو حقيقة هو المر, بل هذا بمثل يأتي أن يمكن ل الساحر لن
ال للصصه السصصحرة, وسصصجدوا كلهصصم, كصصل فصصآمنوا موسى بها الله وعبصصادة ذ

)) وهههارون موسههى رب العههالمين برب  (( آمنا: معلنين وقالوا
؟ النصصاس بيصصن فرعصصون بهصصم انتصصصر الذين القوم هؤلء تأثير يكون فماذا



اا الناس بين تأثيرهم سيكون اا كبير اا أن أرأيتم ، وعظيم الملصصو ك من أحد
وأعلنصصوا أقصصروا ثصصم عظيصصم حشد في المهندسين من عنده ما أكبر جمع

شصصعورهم سصصيكون أجيبوا ؟ الناس شعور يكون ماذا الملك هذا لخصوم
القوة إلى فرعون لجأ السحرة إيمان حصل لما ولهذا مهزوم الملك أن

علصصى ويصصصلبهم خلف مصصن وأرجلهصصم أيصصديهم يقطع بأن وهددهم والقهر
هلوا بإيمصصانهم العصصذاب, ولكنهصصم يصصذوقوا حصصتى النخصصل جصصذوع كقا من ((  كلهه

كك كر مث مؤ كلى هن كنا كما كع كء كن كجا مت مم كنهها يي كب مل مذ ي ا ذلهه كنهها كوا كر كط مض كف مق كمهها كفهها
كت من نض كأ كما كقا ذن مضي مإ مق مه كت مذ كة كه كيا كح مل كيا ا من ند ذنا ال مإ ذنا *  كم كنا آ يب كر كر مب مف مغ كي مل
كنا كنا كل كيا كطا كما كخ كنا كو كت مه كر مك مه كأ مي كل كن كع مر مم مح يس هه ال ذل بر كوال مي كقى كخ مب كأ )) كو

مصصن النهصصار أول فصصي صصصاروا حصصتى العنيصصد الطاغيصصة هصصذا أمصصام فصصصمدوا
الصصذي مصصا ، البررة المؤمنين من النهار آخر في وصاروا الكفرة السحرة

اا بقصصي ؟ فرعصصون من حصل حصصتى بصصالله والعيصصاذ طغيصصانه علصصى مسصصتمر
موسصصى وعلصصى قصصومه على به يفتخر كان ما بجنس بالغرق الله أهلكهم

مه قال حين مذ كه كو هر : ((  كهها من كل مر ي ا مجه من كت متهي ممه مح بالمصصاء فأهلصصك))  كت
"))  الوتهاد ذو  (( وفرعهون: المؤلصصف به, وقصصول يفتخر كان الذي
(( ذ ي بصصص الوصصصل سبب ليس هذا أن يظهر الذي آخره" ، إلى يكد كان

بها ثبت التي القوة بالوتاد المراد أن الحقيقي السبب وإنما))  الوتاد
أن جصصبروته مصصن يكصصون أن يبعد ول الخيمة بها تثبت الخيمة كأوتاد ملكه
اا يضع ل هذا هذا, لكن يبعد ويؤدبوه, ما النسان عليها يصلب أربعة أوتاد

المصصراد أن الصصصحيح بصصل قصصوة ذو أنصصه علصصى فرعصصون به يمتدح أن يمكن
كأوتصصاد ملكصصه بهصصا ثبصصت الصصتي القوة من عليه كان ما ؟ إيش هنا بالوتاد
. الخيمة بها تثبت الخيمة

مت ، الرجيم الشيطان من بالله  أعوذ: الطالب كب ذذ ككهه مم ((  هههه كل مب هم كق مو كقهه
نح بد هنو كعا هن كو مو كع مر مف مد هذو كو كتا مو كل هد ا همو كث كو هم *  مو كق نط كو هب هلههو كحا مصهه كأ كو

مة كك مي كل كك ا مئ كل مو هب هأ كزا مزح كل من ا مإ لل *  ذال هك كب مإ ذذ كل كك هس نر ذق ال كح مب كف كقا * مع
كما هر كو هظ مء كين هؤال ذال كه حة مإ كح مي حة كص كد مزح كها كما كوا من كل نق ممهه كوا هلوا كفهه كقهها كو  *

كنهها ذب مل كر يجهه كنهها كع كنهها كل ذط كل مق مبهه مم كق مو مب كيهه كسهها مح مل مر ا مب مصهه كلههى * ا كمهها كع
كن هلو هقو مر كي هك مذ كنا كوا كد مب كد كع هو مد كذا كدا مي كل هه ا ذن بب مإ ذوا )) كأ

مت: تعالى الله قال ، الرجيم الشيطان من بالله أعوذ:  الشيخ  كب ذذ كك  )) 
مم هه كل مب هم كق مو نح كق )). هنو

السههماوات ملههك لهم (( أم:  قوله في المناقشة نأخذ ما وقبل  
أم منقطعصصة هصصي هصصل هنصصا أم عصصن لنسصصأل )) بينهمهها ومهها والرض



  ؟ متصلة
: ..... الطالب
 ؟ منقطعة أم متصلة هي هل السؤال:  الشيخ

: ..... الطالب
المتصصصلة بيصصن الفصصرق مصصا ، والهمصصزة بصصل بصصص مقصصدرة ، منقطعة:  الشيخ

 ؟ والمنقطعة
..... ل : المنقطعة الطالب
. والمتصلة ، : نعم الشيخ

.....والمتصلة:  الطالب
. فرق هذا:  الشيخ

. أولى بمعنى وتكون:  الطالب
، بصصل بمعنصصى والمنقطعصصة أو بمعنصصى المتصصصلة أن سصصامي : فقال الشيخ
 ))؟ بينهما  (( وما: قوله يفيد ماذا ، طيب

اا المخلوقات.... اللصصه من والرض السموات بين ما : أن الطالب قسصصيم
اا اللصصه أعظصصم.... جعصصل بكصصون قصصد والرض للسموات للسصصموات قسصصيم
والرض.

: قوله في اللم ، نعم ، عظيمة أشياء بينهما أن على يدل مما:  الشيخ
 ؟ إيش لم اللم ، فهد))  (( فليرتقوا

 ... )) : (( فليرتقوا الطالب
 ؟ هنا بالمر المراد ما لكن المر لم : اللم الشيخ

، الشرط جواب والفاء المر لم : : اللم الطالب
 ؟ بالمر المراد : ما الشيخ

. التحدي بالمر : المراد الطالب
، بالسصصباب فليرتقصصوا صصصادقين كصصانوا إن التحصصدي بالمر المراد:  الشيخ
 ؟ والتقدير مقدر الشرط جواب في فهد والفاء ، طيب

: ..... الطالب
والرض السصصماوات ملصصك لهصصم كصصان إن أو صصصادقين كصصانوا إن:  الشصصيخ

 ؟ فخور يا بالسباب المراد ما طيب ، السباب في فليرتقوا
لسباب: ا الطالب
 ؟ بها المراد ما إي:  الشيخ

السماء الى يوصل ما كل:  الطالب
 ؟ هنا بها المراد ما لكن إي:  الشيخ



. السماء إلى الموصلة السباب:  الطالب
يؤيصصد دليصصل هنصصا ك هل , طيب السماء إلى الموصلة السباب: :  الشيخ

. نعم ؟ قلت ما
من تعالى قوله:  الطالب كم كن : ((  نن ككا هظ من كي من كأ هه كل كر هص هه كين ذل مفههي ال
كيا من ند مة ال كر مخ مد كوال هد مم كي مل نب كف كب كس كلى مب مء مإ كما ذس ذم ال مع هث كط مق كي مر مل هظهه كين مل كف

مل ذن كه كب مه مذ هه هي هد مي هظ كما كك مغي )). كي
من تعصصالى قوله أحسنت:  الشيخ كم كن : ((  نن ككهها هظهه من كي من كأ هه كلهه كر هصهه كين
هه ذل كيا مفي ال من ند مة ال كر مخ مد كوال هد مم كي مل نب كف كب كس كلى مب مء مإ كما ذس ذم ال مع هث كط مق كي مل

مر هظ كين مل مل كف ذن كه كب مه مذ هه هي هد مي هظ كما كك مغي . طيب))  كي
إعصصراب))  الزحههزاب مههن مهههزوم هنالك ما  (( جند: تعالى قوله
 ؟ جند

: ..... الطالب
 ؟ : التقدير الشيخ

: ..... الطالب
. نعم ؟ بها المراد ما)),  (( ما و : طيب الشيخ

. واصفة : نكرة الطالب
 ؟ والتقدير:  الشيخ

: ..... الطالب
الزحههزاب مههن مهزوم هنالك ما (( جند ، الكتاب تفاتح : ل الشيخ

. ((
. ..... مهزومون مهزومون أنهم : التقدير الطالب
 ؟ تقدرها كيف ، واصفة نكرة))  (( ما : أن قلت : أنت الشيخ

. بحقير : تقدر الطالب
إليصصه المشصصار نكمل ، طيب ، هنالك حقير جند أي بالحقير : تقدر الشيخ

 ؟))   (( هنالك: قوله في
. حسي : المكان الطالب
 ؟ المؤلف قال ما : وعلى الشيخ

التكذيب. وهو معنوي : المكان الطالب
حسصصي بمكصصان ؟ الثصصاني والقصصول التكذيب، وهو معنوي : المكان الشيخ

(( مهههزوم طيب ، هنالك مهزومون حقير جند فهم ارتقوا إن أنهم أي
 ؟ مهزوم تعرب كيف))  الزحزاب من

. صفة:  الطالب



 ؟ ليش صفة:  الشيخ
)) . (( جند لص:  الطالب
 ؟ الحزاب ومن:  الشيخ

صفة:  الطالب
 ؟ صفة:  الشيخ

... نقول اما و ثانية صفة نقول ان اما:  الطالب
؟ ثالثة أو الثانية صفة:  الشيخ

. ثالثة:  الطالب
. ومهزوم ، معلولة لنها : ثالثة الشيخ

. ثانية صفة:  الطالب
 ؟ نوح من))  نوح قوم قبلهم  (( كذبت: قوله ، طيب:  الشيخ

. النبياء أول:  الطالب
 ؟ الله كتاب من النبياء أول أنه على دليلك ما:  الشيخ

ذنا:  تعالى قوله:  الطالب مإ كنا ((  مي كزح مو كك كأ مي كل كمهها مإ كنهها كك مي كزح مو كلههى كأ نح مإ هنههو
كن ييي مب ذن من كوال مه مم مد مع )) كب

 ؟ الية من الشاهد:  الشيخ
)) . بعده من والنبيين نوح : (( إلى الطالب
، المصصس حضصصرت اختبأت, ما الذي أيها أنت ، نعم ؟ آخر دليل:  الشيخ
. نعم ، طيب

مد الطالب كق كل كو كنا : ((  مل كس مر أ
حزحا ك كم هنو مهي كرا مب مإ كنا كو مل كع كج كمهها مفههي كو مه مت ذي ير هذ

كة ذو هب نن كب ال كتا مك مل .)) كوا
مد الشيخ كق كل كو كنا : ((  مل كس مر أ

حزحا ك كم هنو مهي كرا مب مإ كنهها كو مل كع كج كمهها مفههي كو مه مت ذي ير هذ
كة ذو هب نن كب ال كتا مك مل ؟ السنة من .طيب. دليل)) كوا
: (...أنصصت الشصصفاعة حصصديث فصصي سلم و عليه الله صلى قوله:  الطالب

الرض...) إلى الله أرسله الله رسول أول
على وبناء طيب ، الرض إلى الله أرسله الله رسول أول أنت:  الشيخ

طيب ، وغلط خطأ نوح أجداد أحد إدريس : إن قال من أن نستفيد هذا
. تمام

 ؟ قومه في نوح بقي كم:  الشيخ
اا خمسين إل سنة : ألف الطالب . عام
اا خمسين إل سنة ألف:  الشيخ  ؟ والنتيجة عام

. قليل إل معه آمن ما:  الطالب



أبنصصائه. أحصصد بصصه كفصصر من قليل, أحسنت, وكفر إل معه آمن ما:  الشيخ
. الفوائد في الله شاء إن سيأتينا عبرة هذا من نأخذ طيب

 ؟ عاد بسام ياالله))  : (( عاد الشيخ
. هود قوم:  الطالب
 ؟ غيرهم عن به تميزوا الذي وصفهم هو ما:  الشيخ

أشصصد مصصن قصصالوا و القصصوة بهذه تكروا و القوة متشددين كانوا:  الطالب
منا. قوة

 ؟ هلكوا وبماذا طيب))  أشد : (( من الشيخ
بالريح.:  الطالب
نصر))  الوتاد ذو  (( وفرعون: تعالى قوله طيب ، بالريح:  الشيخ

 ؟ الوتاد ذو معنى ما
. الجبال:  الطالب
. نعم ، طيب ، حضرت ما ل:  الشيخ

انها... المؤلف ذكر:  الطالب
. عصاه من وأرجل أيدي بها ويربط الرض في يدقها أوتاد أنها:  الشيخ

. بالقوة تفسر أنها الولى : أن قلنا ولكن:  الطالب
. والسلطان الملك وشدة بقوة يعني بقوة:  الشيخ

. الخيمة أوتاد في يقال كما:  الطالب
. وتثبتها تمسكها التي الخيمة أوتاد في يقال كما:  الشيخ

)) نههوح (( قههوم علصصى معطوفصصة))  : (( وثمود وجل عز الله قال 
: لصصه يقصصال مكصصان فصصي صصصالح, وهصصم أصصصحاب ثمصصود قبلهم وكذبت يعني

إليهصصم وتعصصالى سصصبحانه اللصصه صالح. أرسصصله بمدائن الن وتسمى الحجر
عظيمصصة آية تعالى الله وآتاهم قليل إل معه يؤمن ولم به كفروا ولكنهم

اا يحلبونها ناقة وهي اا المصصاء وتشصصرب يومصص الواحصصد : إن وقيصصل آخصصر يومصص
، أعلصصم فصصالله أسصصقاها ما بقدر لبنها من ويأخذ فيسقيها إليها يأتي منهم

اا الجبصصال من يتخذون قوة عندهم القوم هؤلء أن المهم تصصزل ول ، بيوتصص
وهصصو بهصصا وسصصلم عليصصه اللصصه صصصلى النبي مر وقد اليوم إلى باقية آثارهم
وأسصصرع غطصصاه يعني وسلم عليه الله صلى رأسه فقنع تبو ك إلى ذاهب

إال المعههذبين القههوم هؤالء على تدخلوا : ( ال وقال السيرة في
أن عليهههم تههدخلوا فال بههاكين تكونههوا لههم فههإن بههاكون وأنتم

 .) أصابهم ما يصيبكم
إلى تعالى الله إبراهيم, أرسله أخي ابن  لوط)) لوط (( وقوم:  قال



الرجصصال يصصأتون فكصصانوا بصصالله والعيصصاذ الفاحشصصة ارتكبصصوا قد وكانوا قومه
كن:  وقصصال ذلصصك على لوط ووبخهم النساء ويدعون هتو مأ كت كأ كن ((  كرا مك نذ الهه

كن كن مم ممي كل كعا مل كن ا هرو كذ كت كو كق كما *  كل مم كخ هك مم كل هكهه نب من كر مم ممهه هكهه مج كوا مز )), كأ
الخسصصيس إلصصى النزيصصه وتركتصصم الحصصرام إلصصى الحلل تركتصصم الن فصصأنتم

أن تعالى الله فأمره منهم كانت زوجته إن حتى واستكبروا أبوا ولكنهم
عاليهصصا جعصصل حصصتى سصصجين مصصن حجارة قومه على وأرسل بأهله يسري

الحقيقصصة عصصن انقلبصصوا لما هؤلء فإن بوضوح المناسبة من سافلها, وهذا
سصصافلها, جعلهصا قريتهصم أعصصالي اللصه جعصل الخلق أسصصفل إلصصى ونزلصوا

ثصصم حملصصت الرض : إن بعضصصهم فقصصال هصصذه معنى في العلماء واختلف
مصن تهصصدمت إنهصصا : بصل بعضصهم وقصصال ، سصصافلها عاليها فصارت نكست

. نعم سافلها عاليها صار حتى إليهم أرسلت التي الحجارة
)) (( اليكههة  أو)) االيكة (( أصحاب )) اليكة (( وأصحاب:  قال
. قراءتان فيها

" السلم عليه شعيب قوم وهم : " الغيظة المؤلف  قال)) (( اليكة 
ولكنهصصم نعيصصم فصصي وكانوا بعض إلى بعضها الملتف الشجار هي الغيظة
اا عصوا كيا:  وقالوا منه وسخروا شعيب هب ((  مي كع هه كما هش كق مف حرا كن مثي ذما كك مم
هل هقو ذنا كت مإ كك كو كرا كن كنا كل حفا مفي معي موال كض كل كك كو هط مه كك كر كنا مم كج كر كما كل كت كو من كأ

كنا مي كل نز كع مزي كع هلوا )) مب كقا هب كيا ((  مي كع كك هش هت كصال كك كأ هر هم مأ من كت كك كأ هر متهه كمهها كن
هد هب مع كنا كي هؤ كبا مو آ من كأ كل كأ كع مف كنا مفي كن مل كوا مم هء كما كأ كشا كك كن ذن كت مإ من هم ككل مليهه كح مل ا

هد مشي ذر هه به  يسخرون)) ال هبو ذذ كك كف مم ((  هه كذ كخ كأ هب كف كذا مم كعهه مو مة كيهه ذلهه نظ ال
اا شديد بحر أصيبوا : " إنهم العلم أهل  قال)) تعصصالى اللصصه فأرسصصل جصصد

اا أكصصثر ظلهصصا فكصصان بظلها يستظلون إليها فتنادوا ظل لها غمامة إحراقصص
عصصز اللصصه يقصصول " هصصؤلء أمنوا حيث من فأتوا بالله والعياذ الشمس من

كك:  هؤلء في وجل مئ كل مو هأ هب ((  كزا مزح كل العظماء الحزاب أولئك  يعني)) ا
إمصصا البعصصد بصصصيغة هنصصا فالشصصارة الرسل وكذبوا واستكبروا طغوا الذين
كانوا التي حالهم باعتبار لعلوها وإما الصواب عن وبعدهم منزلتهم لدنو

الشصصيء إلصصى إل بهصصا يشصصار ل أولء لن وذلصصك والعتو الطغيان من عليها
اا البعيد ال أو علو حصصزب  جمصصع)) الزحههزاب (( أولئكمسصصاحة.  أو نزو

نل:  تعصصالى اللصصه قصصال الطائفصصة هصصو والحزب هك نب ((  مز كمهها مزحهه مم مب مه مي كد كلهه

كن هزحو مر )) الزحههزاب (( أولئههك طائفصصة كصصل ] أي53[المؤمنصصون:)) كف
اا مبتدأ تكون أن يحتمل كصصذبوا الصصذين الحصصزاب هصصم أولئصصك يعنصصي وخصصبر
(( أولئههكلص  صفة)) (( الزحزاب تكون أن ويحتمل فأهلكناهم الرسل



.((
" إي : " ما  قال)) (( إن.  مبتدأ خير  الجملة)) كل (( إن:  وقوله  

اا لنا سبق وقد نافية إن علصصى العربيصصة اللغصصة في "إن" تستعمل أن قريب
(( إن:  قصصال ، والزائصصدة الثقيلصصة مصصن ومخففصصة والشرط : للنفي وجوه
 مصصن)) (( كههل )) الرسههل كذب (( إال الحصصزاب من كل  ما)) كل

الصتي الرسصل وهصل رسصول جمع الرسل, والرسل كذبوا الحزاب هؤلء
أنهصصم المعنصصى ؟ كصل توزيصصع أو أفصصراد توزيصع الجمصصع على موزعة جمعت
رسصصوله كصصذب حزب كل  يعني)) الرسل كذب إال كل (( إن أحزاب
توزيع هو أو أفراد توزيع قبله الذي الجمع على موزع فالجمع هذا وعلى
: الثصصاني علصصى مشصصى المؤلصصف ، الرسل جميع كذب حزب كل أي جملة
اا كذبوا إذا : " لنهم قال واحصصدة دعصصوتهم لن جميعهصصم كصصذبوا فقد واحد

علصصى مصصوزع الجمصصع أن علصصى اللصصه رحمه ". فمشى التوحيد دعوة وهي
ذهصصب مصصا ويؤيصصد الرسصصل جميع كذب حزب كل يعني جمع توزيع الفراد

مت:  تعالى قول الله رحمه إليه كب ذذ كك هم ((  مو نح كق كن هنو ملي كس مر هم مل  فصصإن)) ا
قبصصل رسصصول يبعصصث لم أنه المعلوم ومن المرسلين كذبوا نوح قوم ذكر
إليصصه ذهصصب مصصا فيكون هذا وعلى سبق من كذبوا : إنهم نقول حتى نوح

ال اللفظ يحتمله مما أرجح المؤلف اا احتما الجمع يكون أن وهي مرجوح
اا )) الرسههل كههذب إال كل (( إن أفصصراد توزيصصع قبلصصه مصصا على موزع
باعتبصصار وتعالى سبحانه  يعني)) الرسل كذب إن كل (( إن:  وقوله

تنغمصصر الكصصثرة مصصع والقلة قلة كانوا لكنهم آمنوا القوم بعض لن الجملة
)) الرسههل كههذب (( إال الحزاب  من)) كل (( إن:  قال فلهذا فيها

: إن نقصصول أن حاجصصة فل التقصصدير هذا إل حاجة ل : إنه يقال أن ويحتمل
قوم قبلهم (( كذبت:  قال لنه القوام هؤلء من الكثير باعتبار هذا

)) كل (( إن المكصصذبين مصصن  أي)) كل (( إن:  قوله  فيكون)) نوح
حاجصصة فل هذا  وعلى)) الرسل كذب (( إال المكذبين هؤلء من يعني
جصصاءت اليصصة : بصصأن القول وإلى آمنوا الذين استثناء إلى ، الستثناء إلى

. الغلب على
الصصذين  الرسصصل)) الرسههل كههذب إال كههل (( إن:  تعصصالى اللصصه قصصال

:  فنقول والنبيين الرسل بين الفرق إلى نحتاج وهنا إليهم أرسلوا
ال قصصوله ذلصصك ودليل رسول فهو النبيين من القرآن في ذكر من : كل أو

مد:  تعالى كق كل كو كنا ((  مل كس مر أ
حال ك هسهه من هر كك ممهه ملهه مب مم كق هههه من من مم كنا كمهه مصهه كص كق

كك مي كل مم كع هه من مم من كو مم كم مص كل هص مق كك كن مي كل مصصن كصصل فيكون هذا  وعلى)) كع



فهصصو علينصصا قصصص من وكل علينا قصوا لنهم الرسل من القرآن في ذكر
المشصصهور علصصى يقولصصون العلمصصاء فصصإن العمصصوم سبيل على أما ، رسول
إليصصه والصصدعوة بتبليغصصه وأمصصر بشرع إليه أوحي من الرسول : إن عندهم

كيا البل غ إل عليه ما والرسول رسول لنه كها ((  ني هل كأ هسههو ذر مغ ال يلهه كمهها كب
كل مز كك هأن مي كل من مإ كك مم يب )) كر
ؤمر لصم لكن بوحي إليه أوحي الذي : فهو النبي وأما التبليغ, فيكصون ي ب

ولكنصصه نفسصصه في صالح المة هذه من فالمجدد المة هذه من كالمجدد
بمصصا إليصصه أوحي وإنما بالرسالة يكلف لم فالنبي استطاعته حسب يدعو

أهل بعض وذهب بالرسالة اللزام سبيل على ل غيره به ويصلح يصلحه
يسصصتقل ولصصم قبلصصه من شرع جدد من هو النبي أن الفرق أن إلى العلم
لصصه يجصصدد الصصذي فهصصو الرسصصول وأمصصا السابقة بالشريعة يأتي فهو بوحي
. الوحي


